Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
al Republicii Moldova

Programe și parteneri activi în
susținerea inițiativelor locale
în Republica Moldova
Oxana Paierele
Șef Direcția relații internaționale
și atragerea investițiilor

Decembrie 2016

Principii de atingere a scopurilor comune
pentru dezvoltare
Conform prevederilor
Declaraţiei de la Paris
din 2005,
revizuite în 2008 în
Agenda pentru Acţiune
de la Accra

Ţările în curs de dezvoltare îşi
stabilesc singure politica de
dezvoltare
Concentrarea pe rezultate

Parteneriat incluziv pentru
dezvoltare
Transparenţă şi responsabilitate
reciprocă
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Implicarea MDRC în diversificarea resurselor financiare
ce contribuie la realizarea politicii de DR
Colaborarea
internațională
bilaterală în domeniul
dezvoltării regionale
Activități de
internaționalizare ale
Agențiilor de
Dezvoltare Regională
Programele de
cooperare
transfrontalieră şi
transnaţională

• Nivel naţional
• Nivel regional

• Identificarea şi promovarea proiectelor de interes
regional şi local
• Reprezintarea regiunilor de dezvoltare în reţele
şi parteneriate inter-regionale europene
• Participarea la implementarea proiectelor
internaţionale de interes regional şi local
• Programul Operaţional Comun Bazinul Mării
Negre 2014-2020
• Programul Operaţional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020
• Programul de Cooperare Transnaţională pentru
Regiunea Dunării 2014-2020
• Programul de Cooperare Teritorială MoldovaUcraina

Asistenţa de Dezvoltare a UE
• Abordarea UE privind relaţiile cu statele din vecinătatea sa estică.

ENP

• O relaţie privilegiată, bazată pe un angajament reciproc în favoarea valorilor
comune (democraţie, drepturile omului, statul de drept, buna guvernare, principiile
economiei de piaţă şi dezvoltarea durabilă).
• Bilaterală (destinate relaţiei bilaterale între UE şi fiecare stat partener şi care
reprezintă cea mai mare parte a fondurilor)

ENI

• ENI Inter-regional (Erasmus Mundus, TAIEX, Twinning, Facilitatea de Investiţii
pentru Vecinătate/NIF)
• ENI Regional Est (ex: Covenant of Mayors - Pactul Primarilor, EaPTC)
• ENI-CBC (destinat finanţării programelor de cooperare transfrontalieră)

AA

• Acordul de asociere UE- RM
Capitolul 20 ”Dezvoltarea regională, cooperarea la nivel transfrontalier și
regional”, Titlul IV ”Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială”
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Prevederile SNDR

Obiectivele cooperării
transfrontaliere

(prin Programele operaționale comune)
Dezvoltarea echilibrată şi durabilă pe
Cooperarea transfrontalieră (CBC) este o
întreg teritoriul RM.
prioritate-cheie a Instrumentului European de
Politica de dezvoltare regională reprezintă Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) al Uniunii
un ansamblu de activităţi planificate şi Europene. Aceasta are ca scop consolidarea
promovate de autorităţile publice centrale cooperării între statele membre ale UE şi
şi locale, în parteneriat cu diverşi actori ţările partenere, de-a lungul frontierelor
(publici şi privaţi, naţionali şi externi), în externe ale Uniunii Europene. Principale
politice
ale
cooperării
vederea asigurării unei creşteri economice obiective
dinamice şi durabile pe întreg teritoriul transfrontaliere la graniţele externe ale UE
ţării. Aceasta va fi realizată prin sunt sprijinirea dezvoltării durabile de-a
valorificarea eficientă a potenţialului lungul ambelor părţi ale frontierei externe,
regional şi local, atragerea diferitor parteneri reducerea diferenţelor în ceea ce priveşte
şi
a
expertizei
respective
pentru standardele de viaţă în aceste regiuni şi
îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi abordarea provocărilor şi oportunităţilor
creării precondiţiilor necesare pentru apărute în urma extinderii UE sau decurgând
dezvoltarea economică la nivel local şi din vecinătatea regiunilor terestre europene
cu frontierele maritime.
regional.

Implicarea MDRC în promovarea programelor UE pentru
dezvoltarea regională

Consolidarea
capacităţilor

Parteneriate

Conștientizarea
opiniei publice

• Preluarea procedurilor în cadrul programelor naționale
(eligibilitate locaţie, acţiuni, parteneriat, cheltuieli, cofinanţare)
• Consolidarea capacităţilor APL privind identificarea,
elaborarea propunerilor de proiecte
• Consolidarea planificării spaţiale şi a politicii regionale
• Cunoaşterea şi împărtăşirea valorilor comune
• Colaborarea cu Academia de Administrare Publică

• Evenimente organizate în cadrul programelor
• Posibilitatea de dezvoltare a parteneriatelor
transfrontaliere de lungă durată

• Popularitatea programelor
• Diversificarea & inovativitatea iniţiativelor
• Elaborarea proiectelor sprijinite din mai multe fonduri,
programe operaționale finanțate din fonduri multiple și
finanțare încrucișată, inclusiv națională

Specificul proiectelor UE
 Dimensiunea transfrontalieră/transnaţională: justificarea că
implementarea proiectului este mai eficientă şi consecventă la scară
transnaţională decît la nivel naţional/regional
 Compoziţia consorţiului

 Acţiuni: abordări metodologice, evenimente şi transfer de know-how

 Natura inovaţională a proiectului

 Efectele de multiplicare - În ce măsură rezultatele proiectului pot fi
durabile şi replicate? Va continua acţiunea cu sprijinul altor scheme de
finanţare?
 Monitorizarea şi evaluarea

 Cum poate fi evaluat progresul proiectului şi calitatea rezultatelor
acestuia şi metodologiile?

 Priorităţi transversale - egalitatea de gen, lupta împotriva corupţiei,
mediul şi dezvoltarea durabilă, tehnologii noi TIC.
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Alte instrumente de dezvoltare
• CEI – Central European Initiative
• Visegrad Fund (Standard Grants—EaP)
• INOGATE Programme
• START – Danube Region Project fund & TAF-DRP – Technical
Assistance for Danube Region Projects
• Evenimente: Conference of the Regional and Local Authorities for
the Eastern Partnership, Danube Financing Dialogue, Danube
Business Talks, Danube Civil Society Forum, EUSDR Annual
Forum, Steering group meetings (each PA), Participation Day in the
EUSDR
• Rețele: Convenant of Mayors, Urban Platform Danube
Region, Council of Danube Cities and Regions, Danube Local
Actors Platform (D-LAP)
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Parteneri de dezvoltare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agentia de Dezvoltare Austriaca (ADA)
Biroul de Cooperare al Elveţiei în Moldova
Biroul de Cooperare Internaţională al Germaniei GIZ
Agenţia Suedeză de Dezvoltare Internationala (Asdi) / (SIDA)
Agentia Suedeza pentru Crestere Economica si Regionala
Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID)
US Embassy in the Republic of Moldova
Agentia Turca de Cooperare Internationala (TICA)
Uniunea Europeana
Guvernul Letoniei
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)
Banca Europeana pentru Investitii (BEI)
Banca Mondiala
Guvernul Slovaciei
Guvernul Romaniei
Guvernul Chinei
Agentia Japoneza de Cooperare si Asistenta
Estonia
Agentii ale Organizatiei Natiunilor Unite

•

(...)
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Informații utile
• www.mdrc.gov.md
• www.adrnord.md
• www.adrsud.md
• www.adrcentru.md
• www.centruinfo.org
• http://amp.gov.md/portal/activities
• http://serviciilocale.md/
• www.dunarea.md
• www.civic.md

Vă mulțumesc pentru atenție!

Oxana Paierele
Direcția relații internaționale
și atragerea investițiilor

oxana.paierele@mdrc.gov.md
paierele_oxana@yahoo.com

